R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AGENŢIA NAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE

NESECRET
Bucureşti
Nr.4302329
Din 15.04.2022

APROB POSTARE PE SITE
DIRECTOR
APROB
PREȘEDINTELE COMISIEI DE CONCURS

A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului și Ordinului M.A.I. nr.
140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor
Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la concurs în vederea încadrării, prin recrutare din sursă internă,
din rândul ofițerilor de poliție din cadrul M.A.I., absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condițiile legale,
funcția vacantă șef serviciu la Serviciul Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime, prevăzută la poziția 6
din statul de organizare al unității.
Secţiunea I – Condiții de participare:
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1. să fie ofițeri de poliție cu următoarea pregătire:
a) de bază: absolvenți de studii superioare cu diplomă de licenţă /absolvire/studii superioare de licență,
ciclul I de studii universitare în domeniul: științe sociale/ științe umaniste și arte;
b) de specialitate: curs postuniversitar sau masterat în domeniul științe sociale/ științe umaniste și arte;
2. să fie declarați ”apt medical” și ”apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
3. să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau față de aceștia să nu fie pusă în mișcare acțiunea
penală;
4. să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
5. să aibă minim 3 ani vechime în specialitatea structurii și 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției;
6. să aibă vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne: 7 ani / 4 ani;
7. să aibă gradul necesar pentru ocuparea postului – minim inspector principal de poliție;
8. să dețină autorizație/certificat de acces la informaţii clasificate, nivelul „strict secret” (poate fi obţinută și
după încadrarea pe post).
Secţiunea a II-a – Desfăşurarea concursului:
Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale care va fi
înregistrat/supravegheat video şi se va desfășura la sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane din
Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etj.5, sector 1, Mun. București, în data de 07.04.2022, după următorul grafic:
- instructajul candidaților și desfășurarea interviului structurat pe subiecte profesionale: începând cu ora: 12.00
- afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului structurat pe subiecte profesionale de către ultimul candidat;
- afișarea rezultatelor: 07.04.2022, după ora 16.00 (în funcție de numărul candidaților);
- perioada limită de depunere a eventualelor contestații (în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor;
- afișarea rezultatelor analizei eventualelor contestații (în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere a contestațiilor);
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- afișarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului 08.04.2022-12.04.2022, în raport de existența/inexistența
unor eventuale contestații.
1. Modelele de documente care trebuie completate de către candidat, vor fi redactate personal, lizibil, fără ștersături
sau prescurtări, datate și semnate.
Pentru încrierea la concurs, candidații vor depune exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil),
cererile de încriere la concurs (conform modelului anexat ) însoțite de curriculum vitae (model Europass, Anexa
nr.9 la Dispoziția directorului general al D.G.M.R.U. nr.II/1620/2015), împreună cu dosarele de recrutare, până
la data de 22.03.2022, ora 14.00, la adresa de e-mail a Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane:
concursuri.anitp@mai.gov.ro.
2. Dosarele de recrutare vor cuprinde documentele prevăzute de art.60 alin.(1) din Anexa nr.3 la Ordinul M.A.I.
nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I, astfel :
- copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de
cerințele postului prevăzute la pct.1;
- adeverință care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanț, eliberată de medicul de unitate;
- declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (conform modelului anexat);
- adeverință eliberată de structura de resurse umane a unității de proveniență din care să rezulte îndeplinirea
condițiilor prevăzute la pct.3-8 din prezentul anunț, care este valabilă doar dacă este emisă ulterior
publicării anunțului.
Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât
prin e-mail la adresa indicată în anunț, respectiv concursuri.anitp@mai.gov.ro, documentele transmise în aceste
moduri nu vor fi luate în considerare.

Atenţie! Candidaţii care nu transmit, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor putea
participa la concurs.
Ulterior depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va
transmite un e-mail de la aceeași adresa, respectiv concursuri.anitp@mai.gov.ro, de confirmare a
primirii cererii precizându-se și numărul de înregistrare al acesteia. Menționăm că acesta va fi
comunicat la adresa de e-mail de la care au fost transmise documentele și, la solicitarea candidaților,
numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs poate deveni și cod unic de identificare
al candidatului, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând să fie folosit pentru
identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.
3. Întrucât evaluarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I, data, ora, locul și
celelalte detalii vor fi communicate prin postare pe pagina de internet a Agenției Naționale împotriva Traficului de
Persoane, https://anitp.mai.gov.ro, Secţiunea - Informare publică – Posturi vacante (atașat anunțului de concurs
postat initial), precum și la avizierul unității.
Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică,
fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet indicate mai sus și a
avizierului unității.
Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării
psihologice având asupra lor documente de legitimare valabile.
În situația „inaptitudinii”psihologice, candidații nu vor putea fi reprogramați și nu vor putea participa la concurs,
candidaturile acestora urmând a fi respinse pentru neîndeplinirea condițiilor legale de participare.
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4. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs, va verifica, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea
probei de concurs, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare ale candidaților, respectiv îndeplinirea
condițiilor de participare la concurs, urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora.
Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, cu minim 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data
desfășurării concursului, pe pagina de Internet a Agenției Naționale împotriva Traficului de
Persoane, https://anitp.mai.gov.ro, Secţiunea - Informare publică – Posturi vacante, precum și la avizierul
unității .
La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.
5. Evaluarea probei:
Aprecierea rezultatului final al interviului structurat pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Un punct
se acordă din oficiu.
Nota de promovare este minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi
„respins”.
Pentru fiecare întrebare/subiect de interviu se elaborează o grilă de apreciere, care va fi afișată la finalizarea
interviului desfășurat cu ultimul candidat.
Rezultatul la interviul structurat pe subiecte profesionale se va aduce la cunoștința candidaților prin afișare la
sediul Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane și publicarea pe site-ul de internet al unității
https://anitp.mai.gov.ro, Secţiunea - Informare publică – Posturi vacante ( atașat la Anunțul de concurs postat
initial).
6. Contestaţiile se depun, o singură dată, în format electronic (semnate și scanate în format electronic needitabil)
la adresa de e-mail concursuri.anitp@mai.gov.ro, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor la avizierul
unității (și nu de la postarea pe internet).
Acestea se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal și sunt communicate
candidaților prin afișare la sediul Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane și publicarea pe site-ul
de internet al unității https://anitp.mai.gov.ro, Secţiunea - Informare publică – Posturi vacante (atașat la
Anunțul de concurs postat initial).
Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.
Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre
candidații înscriși pe post.
În situația în care, la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant, mai mulți candidați obțin aceeași
notă, este declarant ”admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la
concurs.
Dacă mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarant ”admis”
candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
7. Candidatul declarat ”admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, pentru realizarea
copiilor de către compartimentul cu sarcini de recrutare în vederea certificării pentru conformitate și semnării de
către secretarul comisiei şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după
realizarea copiilor. Nu vor fi acceptate în vederea certificării pentru conformitate, documentele de studii, în original,
care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii
documentului sau sunt plastifiate! Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care
activitățile de certificare nu se mai realizează.
În situaţia în care candidatul declarat ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă
documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că
documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc,
în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru
a fi declarat ”admis” la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit prevederilor art. 57^1 alin. (5) din
O.M.A.I. nr. 140/2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I, cu
modificările și completările ulterioare.
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8.Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului
Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de
organizare şi desfăşurare a concursului;










Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate
etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului de recrutare în volum complet şi susţinerea probei de
concurs;
După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs
întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică
printr-un anunţ;
Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Agenției Naționale împotriva
Traficului de Persoane, https://anitp.mai.gov.ro, Secţiunea - Informare publică – Posturi vacante,
întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate;
În cadrul interviului structurat pe subiecte profesionale, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul
de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe,
însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care
permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin
eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză;
Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise, la sediul
Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane cu respectarea prevederilor legale referitoare la
protecţia informaţiilor clasificate.

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective, se vor afișa în
timp util pe pagina de internet a instituției și la avizierul acesteia. Candidații sunt rugați să citească cu atenți anunțul
și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concusului.
PRECIZĂRI:
Actele normative prevăzute în bibliografia recomandată candidaţilor vor fi studiate în forma actualizată la data
publicării anunţului de concurs;
Actele normative menţionate în bibliografie şi pentru care nu sunt specificate capitole sau titluri, vor fi studiate în
totalitate.
ANEXE:
1. Tematica şi bibliografia de concurs;
2. Model cerere de înscriere;
3. Model declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

AVZAT MEMBRII COMISIEI DE CONCURS:
1.
2.

Întocmit,
Secretarul comisiei de concurs

4

